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NORMISJON 
Referat fra Digital Generalforsamlingen 2021 
___________________________________________________________________________ 

 

Tid: 05.06.2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Sak GF 01/21  KONSTITUERING 
 

A) Valg av dirigentskap, fullmaktskomité, referenter, protokollunderskrivere, 

redaksjonskomité og tellekorps 

 

Hallgeir Solberg foreslo dirigentskapet og de ble valgt. Dirigentene overtok deretter og ledet 

resten av konstitueringen.  

 

Følgende ble valgt:   

Dirigent:    Kjetil Glimsdal     

Varadirigent:    Marion Bojanowski 

           

Fullmaktskomité:  Elisabeth Nilsen  

   Morten Barth-Hansen 

   Kjell Magne Sørumshagen 

 

Referenter:   Else Kari Bjerva  

   Grethe Raddum 

 

Protokollunderskrivere:       Petter Godø 

Ruth Ingrid Ulstein Bøe 

                                                                

Redaksjonskomité:   Svein Granerud  

Rolf Kjøde  

 

Tellekorps:   Marianne Lie Marnburg 

Jeanett Habbestad 

   

B) Godkjenning av forretningsorden 

Det ble informert om møtekultur i GoPlenum, hvordan man ber om ordet, registrerer forslag, 

gjennomfører votering mm.  

 

Dirigentene foreslo at ansatte får talerett og det ble vedtatt. Det ble informert om at det ikke blir 

gitt anledning til å tale for enkeltkandidater i forbindelse med valgene.  

 

Stemmerett og talerett i Generalforsamlingen følger Normisjons grunnregler. 

Normal taletid ble satt til 2 min. Ved gjentatt innlegg til samme sak og/eller replikk, ble 

taletiden satt til 1 minutt.    

 

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forretningsorden. 
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C) Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner at innkallingen til Normisjons generalforsamling er 

gjort i samsvar med Normisjons grunnregler. 

 

D) Godkjenning av dagsorden:  

Det ble foreslått å ta sakene i en litt annen rekkefølge enn rekkefølgen i den sakslisten som var 

sendt ut:  

 

Sak 01/21 Konstituering  

Sak 02/21 Landsstyrets treårsmelding 2018-2021  

Sak 03/21 Regnskap 2018, 2019 og 2020  

Sak 05/21 Lovendringer: Forslag 2 

Sak 06/21 a-e Valg  

Sak 04/21 Rapport fra kontroll komitéen  

Sak 06/21 F) Valg av revisor  

Sak 05/21 Forslag til lovendringer: Forslag 1 og 3-8   

 

Dirigentskapet informerte om at kontrollkomitéen anbefaler generalforsamlingen å godkjenne 

treårsmelding og regnskap og at det derfor er forsvarlig å godkjenne rapporten fra 

kontrollkomiteen etter godkjenning av treårsmelding og regnskap.   

 

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner dagsorden som den er blitt presentert i møtet.  

 

Referatet følger den rekkefølgen sakene ble presentert i, men beholder det saksnummer saken 

hadde i innkallingen. 

 

Dirigentskapet avholdt et opprop, og for å kunne stemme ved valgene måtte delegatene 

registrere seg her med en kode. Det ble registrert til sammen 204 stemmeberettigede ved 

oppropet.  
 

 
Sak GF 02/21 LANDSSTYRETS TREÅRSMELDING  

2018-2021 
 

Landsstyrets leder Hallgeir Solberg innledet med følgende punkter:   

- Vi har gjennomført en omstillingsprosess i perioden som ligger bak. Det er solgt flere 

eiendommer for at vi kan bruke pengene til mer misjon. 

- Vi har hatt et stort skifte i ledelsen i Normisjon. Takk til Anne Birgitta og de andre som 

har sluttet. Er glad for å ha fått kompetente folk inn igjen.  

- Covid 19 kom i tillegg og gjorde 2020 til et spesielt år.  

 

Videre ble det orientert fra ulike deler av treårsmeldingen:  

 

Kristian Øgaard rapporterte fra Acta. Han pekte på at det aller viktigste vi gjør skjer lokalt og 

fører til at troen vokser hos barn og unge. Disse trosfortellingene er ofte skjult, men det er det 

viktigste som har skjedd disse tre årene. Noen høydepunkter fra arbeidet: 

- Soul-Children festivalen i Oslo Spektrum 

- Har utviklet materiell for tweens, Aldri alene. 



 

Referat fra Normisjons Generalforsamling 2021   3 

- Et lederutviklingsprosjekt for ungdom i alderen 16-20 år er i gang, i samarbeid med 

GUS 

- Givertjenesten Kompis, samler inn 2,5 mill. kr til internasjonale prosjekter. Det handler 

også om å bidra til å gi ungdom et engasjement for misjon. Har 1500 aktive kompiser.  

- Har hatt en merkbar nedgang i antall lag, særlig synker antallet barnelag. Å styrke 

arbeidet med å etablere nye lokallag er en viktig strategi framover.  

- Viktig også å styrke samhandlingen med Normisjon.  

 

Eivind Milton Saaghus orienterte fra Forretningsvirksomheten:   

 

- Galleri Normisjon er 10 år, vi har 7 butikker med mer enn 400 frivillige. Vi trenger 

fortsatt flere frivillige medarbeidere.  

- Agenda 3,16 feirer i år 20 års jubileum. Den siste treårsperioden har vært utfordrende, 

men også spennende. Utfordringen er å holde abonnementstallet oppe. Fra 1.1.22 skal 

Agenda 3,16 bli et aksjeselskap. Magasinet er misjon i seg selv og det bygger også 

omdømme for organisasjonen.  

- Viator er Normisjons verktøy for forretningsdrift. Viator driver sosial business, 

forsvarlig forretningsdrift, i flere av våre samarbeidsland, bl.a. Aserbajdsjan og 

Bangladesh. Ca. 35000 mennesker har nytte av virksomheten i dag. Det jobbes nå med 

ny strategi, målet er å sikre at Viator bindes godt sammen med resten av organisasjonen.  

  

Tore Bjørsvik rapporterte fra samarbeidslandene: 

 

- Agenda 1, et viktig verktøy som blir brukt i mange land. Her utrustes mennesker og 

menigheter til å gi evangeliet videre. Agenda 1 har læringsfellesskap i flere av våre 

samarbeidsland, i Mali er det f.eks. 30 menigheter med. Therese Glendrange sa litt om 

Agenda 1 i Mali. 

- Evangeliseringsaksjoner i Kambodsja. 

- Vi er med på 5 bibeloversettelser.  

- Diakonale satsninger: ferdigstilt sykehus i Okhaldhunga i perioden. Andre diakonale 

satsninger er utdanning, bedre helse, hjelp til å se sine egne ressurser. Gerd Eli Haaland 

sa litt om prosjektet Trygg Barndom i Bangladesh. Dette prosjektet viser hvordan vi kan 

styrke allerede eksisterende aktører som har et annet nedslagsfelt enn vi selv kunne hatt.  

- Vi avslutter noen prosjekter og initierer andre. I India har ESAF fått en avtale med Ikea.  

 

Litt om utfordringer: 

- Den utfordrende økonomien rammet også det internasjonale arbeidet, flere prosjekter 

fikk kuttet støtten, både i India og Bangladesh. Blant annet måtte vi avslutte støtten til 

Martin Luther College, fordi en ikke fikk til en bærekraftig drift.  

- Bemanningen på Internasjonal avdeling ble redusert.  

- Covid 19 kom, misjonærer ble hentet hjem. Har likevel utrettet noe, bl.a. har vi 

gjennomført en egen koronainnsamling på over 2 mill. som har gitt hjelp til mange.  

Vi har også sikret sykehusstøtten i Okhaldhunga.  

- Rammebetingelsene er krevende i mange land.  

 

Rapport fra regionene og fellesskapene i Norge i form av en samtale mellom Vegard Tennebø, 

Ingebjørg Berstad Torp og Jann Even Andresen.  

- Takket alle tusenvis av frivillige rundt omkring som stiller opp i tjenesten lokalt, som 

ber, gir og som leser Guds ord og fyller seg med det.   

- Understreket viktigheten av alle de ulike aktivitetene der vi møtes og ser hverandre.    
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- Utfordringene: erkjenne at det er en markant endring i foreningene våre, at vi ikke 

rekrutterer yngre der.  

- Det viktigste er at mennesker møter Jesus og kommer til tro. Det skjer heldigvis, noe vi 

fikk et eksempel på fra IMI-kirken.  

- 11 nye menigheter har kommet til de siste tre årene. Mange av disse er vanlige 

foreninger som har utviklet en mer menighetsidentitet og som nå forvalter 

sakramentene. Her møtes flere generasjoner sammen og det er viktig. Vi hørte et 

vitnesbyrd fra Vennesla.  

- Vi må tenke gjennom hva det betyr at 1/3 av medlemmene våre er knyttet til en 

menighet. Vi må skape gode rammer for at disse skal vokse og utvikle seg. Men også 

viktig å bygge broer mellom gamle foreninger og nyere fellesskap. Viktig å anerkjenne 

alt det foreningene betyr og har betydd i Normisjon. Ikke se på dette som motsetninger, 

vi er på samme lag, kan be for hverandre og støtte hverandre.  

 

Victoria Bø rapporterte fra skolene.  

- Normisjon har eierskap til 26 skoler. 7000 studenter og elever, 1000 ansatte jobber ved 

skolene våre. Noen er heleide, andre deleide.  

- Fokus på fag og kristent arbeid er gjennomgående for skolene våre. Det er stor bredde i 

fagtilbudet.  

- Innsamlingene som skolene gjør, er viktig for det internasjonale arbeidet vårt.  

- Skolene er også en del av lokalsamfunnet.  

- Skolene starter opp flere nye linjer og prosjekter, de er foroverlent.  

- Økonomien er generelt god, men for mange er det oppgraderingsbehov i forhold til 

bygningsmasse. Noen strever også med rekruttering.  

 

Fra samtalen: 

Følgende hadde ordet: Kåre Hegle, Hans Thore Løvaas, Jens Arnfinn Brødsjømoen, Synnøve 

Baghirova, Ørjan Tinnen, Bo Johannes Hermansen, Morten Dahle Stærk, Per Inge Bergan, Liv 

Berit Pilskog, Kåre Hegle, Jostein Gjærum.  

 

- Jeg var med på å utarbeide konseptet Galleri Normisjon. Det har vært en veldig fin 

utvikling de siste årene. Ber ledelsen ha en omfattende rekrutteringskampanje for å få 

med flere frivillige.  

- Hans Thore Løvaas: Jeg legger fram et oversendelsesforslag om at strategien bør ha 

flere bein å stå på enn foreninger og menigheter. (Se forslag under) Oppfordret ledelsen 

til å satse på enkeltmedlemskapsordning for de som hører til i andre menigheter og 

kirkesamfunn.    

- Omstilling er viktig i hele samfunnet. Vi må våge å bli ledet til nye handlinger og 

veivalg i framtida, både lokalt og i arbeidet ute.  

- Vi har få utsendinger og de er ute i kortere tid enn før. Det er dyrt, og vi bør satse på å 

få flere til å være ute lenger.  

- Berømmet landsstyret og administrasjonen for at det jobbes mer på tvers mellom 

enhetene enn før. Får også bedre tjenester fra hovedkontoret enn før. Det er mange 

eksempler på at Normisjon knyttes mer sammen og bruker ressursene mer effektivt enn 

før. Det er viktig! 

- Bo Johannes Hermansen: Imponerende treårsmelding. Også ærlig på det vi ikke har 

lykkes med. Savner omtale av teologiske og kirkelige utfordringer i Normisjon. Legger 

fram en protokolltilførsel som kan følge treårsmeldingen. (Se protokolltilførsel under)) 
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- Å få til en sunn økonomi har vært LS sitt viktigste oppdrag i siste periode. Vi må 

kommunisere ut at gaver til bestemte formål går til det de ble gitt til. Vi trenger økt 

fokus på faste givere og må jobbe med nye offensive satsninger.  

- Viktig å få fram prosessen som organisasjonen har vært gjennom. Godt å se at vi har fått 

kontroll på økonomien og er på riktig kurs. Takker for det.  

- En kommentar til hjemmearbeidet. Vi har tilbudt vår menighet i Dnk Alphakurs med 

forelesere fra Normisjon, det har ført til omvendelse for noen. Alphakurs er et viktig 

redskap å bruke i Norge. Menigheten har sagt at de aldri har fått en slik forkynnelse 

som gjennom Alphakurset.  

- S.19 under økonomisk omstilling og fondsforvaltning: Stor omstilling i økonomien, 

men bakteppet er at det er solgt mye eiendom. Dette skal forvaltes i aksjer og 

obligasjoner. Normisjon planlegger å forvalte i egen regi i samarbeid med eksterne 

miljøer/rådgivere. Spørsmål: Har en vurdert å bruke KNIF-avtalen? Nesten alle de 

andre store medlemsorganisasjonene er med der. Administrasjonen oppfordres til å 

gjennomtenke dette på nytt.  

- Berømmer det sittende landsstyret, som har jobbet for å få økonomien i balanse. Jeg 

ønsker et LS med flere yngre kandidater, med stor aldersspredning. Mennesker som står 

godt plantet på Bibelens grunn og ønsker å satse livet sitt på misjonsoppdraget.  

 

Kommentar fra Hallgeir Solberg:  

- Merker oss behovet for frivillighet i Galleri Normisjon.  

- Forslaget fra Hans Thore Løvaas kan oversendes uten videre behandling. 

- Omstillingen har vært kraftig, her har mange bidradd både i forrige og nåværende 

ledelse.  

- Viktig protokolltilførselen fra Bo Johannes Hermansen, den følger protokollen slik den 

står. 

- Eiendomssalget er ikke brukt til å få organisasjonen i balanse.  Pengene skal brukes for 

å gi avkastning til misjonen. Vi har satt noen mål på det. Det har vært jobbet med flere 

fondsforvaltere og gjort et seriøst arbeid.  

 

Protokolltilførsel til treårsmeldingen fra Bo Johannes Hermansen oversendes landsstyret: 

I treårsmeldingen savnes en omtale av Normisjons utfordringer om de teologiske og kirkelige 

utfordringer. 

 

Forslag fra Hans Thore Løvaas oversendes landsstyret: Strategien for Normisjon i Norge bør 

ha flere bein å stå på enn foreninger og forsamlinger. De fleste giverne bor på steder hvor det 

ikke er en Normisjonsforening eller forsamling å være knyttet til. Strategien bør derfor i mye 

sterkere grad satse på enkeltmedlemskapsordninger for unge og eldre som er knyttet til Dnk-

menigheter, Frikirkemenigheter og ungdomsforeninger i alle deler av landet. Landsstyret 

anmodes om å arbeide aktivt og kreativt med enkeltmedlemskapsordninger for unge (Kompis), 

for unge voksne og for godt voksne.  Dette bør være ordninger som bidrar til å informere og 

inspirere kristne misjonsvenner som bevares som aktive Acta 1,8-kristne resten av livet. 

 

Vedtak:  

Generalforsamlingen godkjenner Landsstyrets treårsmelding for perioden 2018-2021. 
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Sak GF 03/21  REGNSKAP FOR 2018, 2019 og 2020 
 

Økonomi- og administrasjonssjef Eivind Milton Saaghus gav en økonomi- og finansrapport:   

Hva har skjedd siden sist? 

- Et stort arbeid er gjort for å kartlegge forholdet mellom inntekter og utgifter 

- En ny økonomimodell er innført. Målsettingen var å synliggjøre sammenhengen 

mellom inntekter og utgifter bedre.  

- Vi har hatt en stor omstillingsprosess.  

- Det ble videre gått gjennom 

▪ hvordan morselskapet ser ut  

▪ om salget av to eiendommer i Oslo 

▪ tilbakeføring av midler til Bergen etter tidligere salg av Santalgården. 

▪ etableringen av Normisjon Eiendom AS og utviklingen av 

Staffeldtsgatekvartalet 

▪ de økonomiske rammene for det internasjonale arbeidet og litt om 

prosjekter og de enkelte land  

▪ nøkkeltall fra årsregnskapet 

▪ fondsinvesteringer 

 

Fra samtalen: 

Følgende hadde ordet: Ørjan Tinnen, Liv Berit Pilskog, Kåre Hegle 

  

- Overføringen til Gå Ut Senteret i 2018 på 5,5 mill. var dekning av et samlet underskudd 

over flere år og tilførsel til egenkapitalen. 

- Vi i Bergen er takknemlig for at vi har fått tilbakeført midler som har gjort det mulig å 

skaffe et nytt misjonssenter i Bergen.  

- Spørsmål om fondsinvesteringene: Det er to egne Normisjonsfond. Hva er 

avkastningsmålet for fondsforvaltningen? Hvem har man valgt som forvaltere? Hvordan 

vurderes kostnadene til forvaltningen?  

 

Eivind Milton Saaghus svarte: 

- Fondene forvaltes av Industrifinans som ble valgt etter en runde med flere 

fondsforvaltere. De kan levere det vi ønsker. Har ingen bindinger, vi kan selge oss ut og 

velge andre forvaltere når vi ønsker. Avkastning er vanskelig å spå, men i budsjettet har 

vi lagt oss på et konservativt anslag. Vi må ha en langsiktig tidshorisont, aksjemarkedet 

svinger. LS har sagt at de om nødvendig er villig til å bruke av innskuddskapital, men 

historisk har aksjemarkedet frembrakt gode overskudd.  

   

Vedtak:  

Generalforsamlingen godkjenner de reviderte regnskapene for 2018, 2019 og 2020.  

 

 

Sak 05/21 Lovendringer: Forslag 2 
 

Saken ble presentert av lovkomitéens leder Svein Granerud. 

 

Bakgrunnen for forslaget er å sikre en god kjønnsbalanse i Normisjons landsstyre og presisere 

at nedre aldersgrense også gjelder for Actas representant.  
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Setningen i grunnreglene per nå lyder slik: Styret består av både kvinner og menn, som alle må 

være fylt 18 år. Denne foreslås endret til:  

Blant de syv medlemmene valgt av generalforsamlingen må det være minimum tre medlemmer 

av hvert kjønn. Alle styrets medlemmer må være fylt 18 år. Dette gjelder også representant fra 

Acta, valgt av Actas landsråd (jf. §14). 

 

Det ble stemt slik:  

For: 160  

Mot: 15 

Blankt: 13 

 

Totalt antall stemmer avgitt: 188 

Delegater til stede: 207 

Delegater fraværende: 36 

 

Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til landsstyrets forslag, og vedtar framlagte endring av 

Normisjons grunnregler § 13 for å sikre kjønnsbalansen i Landsstyret.  

 

Overgangsregel: 

 

Det forslås at følgende overgangsregel gjøres gjeldende for valget på generalforsamlingen i 

2021, for å sikre at man ved valget i 2024 når målet om minimum tre medlemmer av hvert 

kjønn: Av de tre faste medlemmene som skal velges til landsstyret, skal det være to kvinner og 

én mann. 

 

Opptellingen vil reflektere det som blir vedtatt. Når det telles, er det de to kvinnene som får 

flest stemmer og den mannen som får flest stemmer som velges inn.  

 

Det ble stemt slik:  

For: 178 

Mot: 3 

Blankt: 14 

 

Totalt antall stemmer avgitt: 195 

Delegater til stede: 207 

Delegater fraværende: 36 

 

Vedtak: Den foreslåtte overgangsordningen ble vedtatt.   

 

 

Sak 06/21 Valg 
Saken ble lagt frem av valgkomitéens leder Terje Holmedahl.  

  

A) Valg av leder til Normisjons landsstyre 

Hallgeir Solberg stilte til valg for en ny periode, og det var ingen motkandidat. Han presenterte 

seg selv gjennom en video. 
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Hallgeir Solberg ble valgt med følgende stemmetall:   

For: 194 

Mot: 0 

Blankt: 3 

 

Totalt antall stemmer avgitt: 197 

Delegater til stede: 207 

Delegater fraværende: 36 

 

B) Valg av styremedlemmer til landsstyret 

Terje Holmedahl gikk gjennom hvem som sitter over fra forrige periode. Kandidatene 

presenterte seg selv gjennom en video.   

 

Bo Johannes Hermansen: Det mangler kandidater fra Nord-Norge, den eneste som har 

tilknytning til Nord-Norge er Stian Lavik.  

 

Det skulle velges en mann og to kvinner. Stemmene fordelte seg slik: 

 

Kandidater til styremedlemmer:   Antall stemmer: 

Ruth Ingrid Ulstein Bøe    57 

Jens Arnfinn Brødsjømoen    39 

Marianne Eiternes     73 

Kjell Gunnar Hammen    34 

Stian Lavik      105 

Berit Reinertsen Sandvik    144 

Tracy Rishton      47 

Marie Harbo Øygard     109 

 

Følgende tre ble valgt til styremedlemmer:      

Berit Reinertsen Sandvik    

Marie Harbo Øygard  

Stian Lavik      

 

Totalt antall stemmer avgitt: 207 

Delegater til stede: 212 

Delegater fraværende: 31 

 

C) Valg av varamedlemmer til Landsstyret 

Stemmene fordelte seg slik: 

Kandidater til varamedlemmer:   Antall Stemmer: 

Marianne Eiternes    163 

Jens Arnfinn Brødsjømoen   148 

Kjell Gunnar Hammen   137 

Rut Ingrid Ulstein Bøe   140  

 

Følgende tre ble valgt til varamedlemmer:   

1. varamedlem: Marianne Eiternes      

2. varamedlem: Jens Arnfinn Brødsjømoen      

3. varamedlem: Ruth Ingrid Ulstein Bøe       
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Totalt antall stemmer avgitt: 204 

Blanke: 2 

Delegater til stede: 213 

Delegater fraværende: 30 

 

D) Valg av medlemmer til Kontrollkomitéen 

 

Det ble orientert om at Terje Hærås og Pål-Rune Winther Jørgensen har sittet en periode.  

 

Valget til medlemmer og varamedlemmer ble gjort i én omgang. Stemmene fordelte seg slik:  

 

Kandidater:      Antall stemmer: 

Kirsten Berge     89 

Terje Hærås     94 

Pål-Rune Winther Jørgensen   90 

Trond Langen     43 

Hartvig Opsjøn    11 

Svein Rødskog    26 

Kjell Arvid Svendsen    41 

Hanne Tufthaug    59 

 

Følgende tre ble valgt som faste medlemmer:  

Terje Hærås 

Pål-Rune Winther Jørgensen  

Kirsten Berge.  

 

Følgende tre ble valgt som varamedlemmer: 

1.varamedlem: Hanne Tufthaug 

2. varamedlem: Trond Langen 

3. varamedlem: Kjell Arvid Svendsen 

 

Totalt antall stemmer avgitt: 155 

Blanke: 2 

Delegater til stede: 213 

Delegater fraværende: 30 

   

E) Valg av medlemmer til Valgkomitéen 

 

Det ble orientert om hvor i landet de ulike kandidatene kom fra. Valget på faste medlemmer og 

varamedlemmer ble gjort i én omgang. Stemmene fordelte seg slik:  

 

Kandidater:       Antall stemmer:      

Kjellaug Andresen      128 

Anne Bergsrønning Eid     41 

Helge Bjørkhaug      94 

Janne Kristine Eng      30 

Ann Kristin Tosterud Eriksen    69 

Sissel Beate Frigstad      56 

Toralf Hetland      92 

Heidi Stallemo Hæåk      44 
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Mariann Mydland      36 

Andres Østby       78 

Renate Riska Waldow     21 

 

Følgende fire ble valgt som faste medlemmer: 

Kjellaug Andresen 

Helge Bjørkhaug 

Toralf Hetland 

Anders Østby 

 

Følgende fire ble valgt som varamedlemmer:  

1.varamedlem: Ann Kristin Tosterud Eriksen 

2.varamedlem: Sissel Beate Frigstad 

3.varamedlem: Heidi Stallemo Hæåk 

4.varamedlem: Anne Bergsrønning Eid 

 

Totalt antall stemmer avgitt: 176 

Blanke: 3 

Delegater til stede: 213 

Delegater fraværende: 30 

   

 

Sak GF 04/21 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITÉEN 
Lederen i Kontrollkomitéen Ragnhild Gravem fremla Kontrollkomitéens rapport.  

 

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Kontrollkomiteens beretning for 2018-2020.  

 

Sak 6/21 F Revisor for Normisjon 
 

Leder for kontrollkomiéen Ragnhild Gravem la fram forslag til vedtak om å gjenvelge BDO AS 

avd. Lillestrøm som Normisons revisor for perioden 2021-2023. 

Begrunnelsen var at det ikke er tidspunkt for å skifte revisor når så mange i ledelsen av 

organisasjonen er nye.  

 

Vedtak:  

Generalforsamlingen velger revisjonsfirmaet BDO AS, avd. Lillestrøm, som Normisjons 

revisor for perioden 2021-2024. 

 

 

Sak GF 05/21 LOVENDRINGER 
 

Saken ble lagt fram av lovkomitéens leder Svein Granerud. 

 

Forslag 1:  
Sikre Acta mulighet til å fremme saker for Normisjons generalforsamling 

(Grunnregler for Normisjon § 10) 

 

Bakgrunn:  

1) Å sikre at Acta kan fremme saker for generalforsamlingen også dersom Actas landsmøte 
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eller Normisjons generalforsamling endrer arrangementstidspunkt.  

2) Å gjøre en sovende formulering mer aktiv.  

 

Setningen: Saker som innen denne fristen foreslås fra årsmøtet i minst én region, minst to 

regionstyrer eller fra landsmøtet for Acta, skal fremmes for generalforsamlingen – ble foreslått 

endret slik:  

Saker som innen denne fristen foreslås fra årsmøtet i minst én region, minst to regionstyrer 

eller fra Actas landsråd, skal fremmes for generalforsamlingen. 

 

Landsstyrets forslag ble vedtatt med følgende stemmefordeling: 

For: 179 

Mot: 0 

Blankt: 3 

 

Totalt avgitte stemmer: 182 

Delegater til stede: 213 

Delegater fraværende: 30 

  

Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til Landsstyrets forslag, og vedtar framlagte endring 

av Normisjons grunnregler § 10 for å sikre Acta mulighet til å fremme saker for Normisjons 

generalforsamling. 

 

Forslag 3:  
Presisere forhold knyttet til Acta-representant i regionstyret (Lover for NN region av 

Normisjon §8)  

 

Bakgrunnen for forslaget er å presisere at Actas representant til regionstyret velges på Actas 

årsmøte og at samme krav til alder ikke gjelder for Actas representant i regionstyret som for 

øvrige representanter. 

 

Følgende setninger:  

d) Én representant fra regionens Acta-styre. 

Alle medlemmer av regionstyret må være fylt 18 år – ble foreslått endret slik:  

 

Én representant fra regionens Acta-styre, valgt på Actas årsmøte. Alle representanter i 

regionstyret må være fylt 18 år. Dette gjelder ikke representant fra Acta. 

 

Fra samtalen: 

Følgende hadde ordet: Rønnaug Torvik, Bo Johannes Hermansen, Knut Ulleberg, Ann Kristin 

Tosterud Eriksen, Kristian Ødegaard, Johanne Saxegaard, Jostein Gjærum, Ragnhild Gravem, 

Thomas Thesen, Morten Dahle Stærk, Bo Johannes Hermansen, Svein Granerud 

 

- Rønnaug Torvik: Mener at kandidaten fra Acta ikke skal være under 18 år. Undres over 

om det er juridisk ok, i andre sammenhenger er det ikke greit, jf. taushetsplikten. Det er 

store belastninger å gi ungdommer som er så unge. Regionstyret i Agder fungerer som 

generalforsamling for flere aksjeselskap, og de har ikke lov til å ha så unge 

representanter i sitt styre. Fremmer forslag om å stryke siste setning. 

- Synes også det er problematisk å gi 16-17 åringer en slik myndighet. Støtter at den siste 

setningen strykes. Da blir det også en likhet i forhold til LS.  

- Minner om at grensen for lovpålagt taushetsplikt i forvaltningsloven er 15 år. 
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- På vegne av ungdommen: La dem slippe til.  

- Hensikten med dette forslaget var å ivareta den gjensidige representasjonen mellom 

Actastyret og regionstyret. I en del tilfeller er det vanskelig å finne kandidater fra 

Actastyret som er myndige. Juridisk sett har man fulle demokratiske rettigheter som 15 

åringer og kan sitte i Actas landsråd. Det er en god mulighet til å lære opp unge 

mennesker.  

- Hvis vi vil binde Normisjon og Acta sammen, skal vi ikke utelukke Acta-representanten 

bare fordi man ikke er over 18 år.  

- Heier på ungdommen. De kan heller fritas hvis det er saker de ikke har myndighet til å 

behandle. 

- Setningen kan endres slik at det står: Medlemmet fra Acta-styret må være 15 år, for å 

sikre at den som velges er over 15 år. 

- En må være 15 år for å sitte i Acta-styret. Vi i regionstyret i Rogaland er også styre i 

aksjeselskap, og der må personer være myndige for å sitte. Det handler bare om det 

formelle når regionstyret utgjør generalforsamlingen. Må sikre oss at vi juridisk gjør det 

riktig. 

- Støtter forslaget som ligger her. Synes vi skal følge det som er vanlig praksis i 

demokratiske organisasjoner hvor 15 år er aldersgrensen. Kunne man bare la første 

setning stå?  

- Hører at noen sier de heier på ungdommen, det gjør vi alle. Men det går på det formelle. 

Bør ha en felles linje med samme aldersgrense som LS.  

- I enhver sammenheng gis det habilitetsregler slik at noen må fratre i enkelte saker som 

man ikke kan behandle av ulike grunner. Det kan gjøres i forbindelse med aksjeselskap.  

 

Dirigent: Forslaget fra LS er det mest radikale, vi stemmer over det først. Hvis det faller, 

stemmer vi over å stryke siste setning (forslag fra Rønnaug Torvik) og setter dette forslaget opp 

mot å beholde setningen slik den er i dagens grunnregler.  

 

Landsstyrets forslag ble vedtatt med følgende stemmefordeling: 

For:140  

Mot: 48  

Blanke: 5 

 

Totalt avgitte stemmer: 193 

Delegater til stede: 213 

Delegater fraværende: 30 

 

Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til Landsstyrets forslag, og vedtar framlagt endring av 

Lover for NN region av Normisjons § 8 for å presisere forhold knyttet til Acta representant i 

regionstyret.  

 

Forslag 4: 
Åpne opp for færre medlemmer i regionstyret (Lover for NN region av Normisjon § 8 og § 9)  

 

Bakgrunnen for forslaget er å åpne opp for at mindre regioner av hensiktsmessighetsårsaker 

kan ha færre regionstyremedlemmer. 

 

Setningene i kursiv foreslås endret:  

 

Regionstyret består av:  
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a. Styreleder  

b. Fem styremedlemmer  

c. Én representant fra de ansatte i regionen  

d. Én representant fra regionens Acta-styre 

 

(…) Styrelederen velges for to år og kan gjenvelges to ganger. Deretter kan vedkommende 

først velges inn i regionstyret etter å ha vært ute av dette i ett år. De øvrige medlemmer, valgt 

av årsmøtet, velges for tre år. Første året går det ut to medlemmer, andre året går det ut to 

medlemmer, tredje året går det ut ett medlem. De øvrige medlemmer, valgt av årsmøtet, velges 

for tre år. Første året går det ut to medlemmer, andre året går det ut to medlemmer, tredje året 

går det ut ett medlem. (…) 

 

slik:  

 

b. Tre, fire eller fem styremedlemmer.  

De øvrige medlemmer, valgt av årsmøtet, velges for tre år, med rullerende valg.  

 

Av endringen vil det følge en endring også av § 9. Per dags dato lyder paragrafen slik (det som 

er markert i kursiv er foreslått strøket):  

Regionstyret har møte minst fire ganger i året. Det er beslutningsdyktig når minst seks av dets 

medlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør styrelederens stemme utslaget.  

 

Det foreslås at det som er markert i kursiv erstattes med: Det er beslutningsdyktig når minst 3/4 

av dets medlemmer er til stede. 

 

Landsstyrets forslag ble vedtatt med følgende stemmefordeling: 

For:177  

Mot: 5 

Blanke: 5 

 

Totalt avgitte stemmer: 187 

Delegater til stede: 213 

Delegater fraværende: 30 

  

Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til Landsstyrets forslag, og vedtar framlagt endring av 

Lover for NN region av Normisjon §8 og§ 9 for å åpne opp for færre medlemmer i regionstyret.  

 

Forslag 5:  
Endre til bruk av kjønnsnøytrale betegnelser (Grunnregler for Normisjon § 14)  

Bakgrunnen for forslaget er ønsket om å ha kjønnsnøytrale betegnelser.  

Landsstyrets innstilling: Det foreslås at «formannens stemme» erstattes med «styreleders 

stemme».  

 

Landsstyrets forslag ble vedtatt med følgende stemmefordeling: 

For:182 

Mot: 2 

Blanke: 2 

Totalt avgitte stemmer: 186 

Delegater til stede: 213 
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Delegater fraværende: 30 

  

Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til Landsstyrets forslag, og vedtar framlagte endring 

av Normisjons grunnregler § 14 knyttet til bruk av kjønnsnøytrale betegnelser.  

 

Forslag 6:  
Normisjonsmenigheter innlemmes i Rådsmøtet (Grunnregler for Normisjon § 21)  

 

Bakgrunnen for forslaget er innspill om å åpne for at representanter for Normisjonsmenigheter 

kan innkalles til Rådsmøtet. I grunnreglenes § 21 står det hvem som innkalles til rådsmøtet og 

der er menigheter ikke nevnt.  

 

Landsstyrets innstilling: Det foreslås at følgende tillegg tas inn i pkt. B g): og inntil ti 

representanter fra organisasjonens menigheter og foreninger.  

§ 21 B g) vil etter endringen lyde slik (tillegget i kursiv): I tillegg kan landsstyret invitere inntil 

fire representanter fra organisasjonens øvrige skoler, barnehager eller andre institusjoner og 

inntil ti representanter fra organisasjonens menigheter og foreninger. 

 

Fra samtalen: 

Følgende hadde ordet: Ørjan Tinnen, Rolf Kjøde, Ragnhild Gravem 

 

- Ørjan Tinnen: Foreslår at vi også inkluderer Acta Bibelskole i lovverket sammen med 

de andre bibelskolene, både til rådsmøtet og representanter til GF.  

- Glad for at denne saken kom opp, den endringen speiler hvordan organisasjonen i dag er 

bygd. I forslaget til lovendringen står det menigheter og foreninger, hva er begrunnelsen 

for at en trekker inn foreningssegmentet her, når selve hensikten er å få inn 

menighetene?  

- Tillegget fra Ørjan Tinnen om at også Acta Bibelskole inkluderes der de to andre 

bibelskolene står nevnt, er ikke det et prinsipielt spørsmål? Kan vi ta opp dette som sak 

når det ikke er sendt ut på forhånd?  

- Ragnhild Gravem, leder av kontrollkomitéen: Jeg ville gått mot en avstemning i forhold 

til å ta inn Acta Bibelskole pga lovene for GF som sier at en sak skal informeres om en 

måned på forhånd.   

 

Svein Granerud svarte på spørsmålet om foreningene: Det burde selvsagt også stått foreninger i 

ingressen, selv om initiativet til forslaget har med at menighetene skal kunne dras inn. Men LS 

mente likevel at en ikke skulle utelukke foreningssegmentet. LS kan ivareta det som er 

initiativet bak denne lovendringen og trekke inn menighetene. Men en trenger ikke utelukke 

foreningene.  

 

Forslaget fra Ørjan Tinnen ble oversendt istedenfor å voteres over, fordi § 10 sier at 

lovendringsforslag skal gjøres tilgjengelig minst en måned før GF. Forslaget lyder slik: 

Normisjons lover sier at: 

"Generalforsamlingen består av (...) i) Styrelederne og rektorene for Bibelskolen i Grimstad, 

Gå Ut Senteret, Gjennestad, Tomb og Øya videregående skoler." 

"Rådsmøtet består av (...) B: d) Rektorene for Bibelskolen i Grimstad og Gå Ut Senteret." 

Vi har tre bibelskoler i Normisjon, som alle spiller en betydelig rolle på ulike måter i 

organisasjonen, både med forming av organisasjonens innhold, kontakt mellom Norge og 

internasjonal misjon og med tanke på rekruttering. Forslaget går ut på å inkludere den tredje 
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bibelskolen, Acta bibelskole, på de to punktene i lovteksten hvor roller ved bibelskolene er 

nevnt. 
Sentralleddet i Normisjon er ikke formelt eier av Acta bibelskole, men juridiske bånd er heller ikke 

et avgjørende kriterium for andre organisatoriske relasjoner i Normisjon (f.eks. til menighetene).  

Landsstyrets forslag ble vedtatt med følgende stemmefordeling: 

For: 171 

Mot: 9 

Blanke: 5 

 

Totalt avgitte stemmer: 185 

Delegater til stede: 213 

Delegater fraværende: 30  

 

Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til Landsstyrets forslag, og vedtar framlagt endring av 

Normisjons grunnregler § 21for å innlemme Normisjonsmenigheter i Rådsmøtet. 

 

Forslag 7:  
Ta bort muligheten til å fremme vedtakssaker for Rådsmøtet (Grunnregler for Normisjon § 21 

siste ledd)  

 

Bakgrunnen for forslaget er innspill om å fjerne en formulering § 21 siste ledd, slik at 

landsstyret ikke skal ha myndighet til å legge vedtakssaker fram for Rådsmøtet.  

 

Landsstyrets innstilling: I gjeldende lovtekst lyder leddet slik (det som foreslås strøket i 

kursiv): Drøftinger og vedtak i rådsmøtet er av rådgivende karakter. Rådsmøtet har besluttende 

myndighet i saker som er forelagt av generalforsamlingen, og i saker som landsstyret velger å 

la Rådsmøtet avgjøre.  

 

Etter endringen vil §21 siste ledd lyde slik: Drøftinger og vedtak i rådsmøtet er av rådgivende 

karakter. Rådsmøtet har besluttende myndighet kun i saker som er forelagt av 

generalforsamlingen. 

 

Landsstyrets forslag ble vedtatt med følgende stemmefordeling: 

For:174 

Mot: 3 

Blanke: 1 

 

Totalt avgitte stemmer: 178 

Delegater til stede: 213 

Delegater fraværende: 30  

  

Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til Landsstyrets forslag, og vedtar framlagt endring av 

Normisjons grunnregler § 21 i siste ledd for å ta bort Landsstyrets mulighet til å fremme 

vedtakssaker for Rådsmøtet.  

 

 

Forslag 8:  
Tillegg knyttet til stemmerett i forening (Lovverk for Normisjons foreninger § 5)  
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Bakgrunn: I dagens lover for foreninger står det ikke noe om frist for medlemsregistrering i 

forkant av foreningens årsmøte, og det er uklart om en kan registrere medlemskap helt fram til 

årsmøtet.   

Det foreslås å lovfeste at en for å ha stemmerett ved lokalforeningens årsmøte, må være 

registrert som medlem innen fire uker før årsmøtedato. Frist for å ha stemmerett på 

regionårsmøtet og generalforsamling er registrert medlemskap senest 31.des. året før.  

Lokale behov taler for en mer fleksibel løsning som en 4-ukers frist vil være.   

 

Landsstyrets innstilling: Det foreslås følgende tillegg i § 5 i Lovverk for 

Normisjons foreninger: For å ha stemmerett ved årsmøtet, må en være innmeldt som medlem 

innen fire uker før årsmøtedato. 

 

Fra samtalen: 

Følgende hadde ordet: Karstein Evensen, Svein Granerud, Thomas Thesen 

 

- Karstein Evensen: Jeg har et endringsforslag. Bakgrunnen er at vi har sett flere tilfeller 

av verving av medlemmer helt fram til årsmøtet for å påvirke i omstridte saker. Positivt 

forslag, men det går ikke lagt nok. Foreslår et konsistent lovverk, slik at stemmeretten i 

en forening følger regionstyret. Foreslår: For å ha stemmerett ved årsmøtet, må en være 

innmeldt som medlem innen 31.12. året før årsmøtedato.  

- Svein Granerud: Noen foreninger har årsmøter i januar, så det burde stått eller senest 4 

uker før, for å sikre at det en er ute etter ikke mister effekt. Foreslår: For å ha 

stemmerett ved årsmøtet, må en være innmeldt som medlem innen 31.12. før 

årsmøtedato, dog minst fire uker før årsmøtet.  

- Hva regnes som medlemskap i en lokalforening? 

- Svein Granerud svarte: Det må ses på når en skal gå gjennom hele lovverket i neste 

periode, det er litt uklart.   

 

Det foreslås at en stemmer over Evensen sitt forslag med Granerud sitt tillegg:  

For å ha stemmerett ved årsmøtet, må en være innmeldt som medlem innen 31.12 før 

årsmøtedato, dog minst fire uker før årsmøtet.    

  

Dette forslaget ble vedtatt med følgende stemmefordeling: 

For: 138 

Mot: 26 

Blanke: 15 

Totalt avgitte stemmer: 179 

Delegater til stede: 213 

Delegater fraværende: 30  

 

Vedtak: For å ha stemmerett ved årsmøtet, må en være innmeldt innen 31.12. før årsmøtedato, 

dog minst fire uker før årsmøtedato.  

 

Referenter:  

Else Kari Bjerva og Grethe Raddum    

 

Protokollunderskrivere: 

Petter Godø og Ruth Ingrid Ulstein Bøe  
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